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ویژگیهای رویشی نهالهای بذری حاصل از درختان برتر گونة پده ()Populus euphratica
در ایستگاه تحقیقات البرز کرج

محسن کالگری ،1علیرضا مدیر رحمتی ،2حسین میرزائی ندوشن 3و فرهاد اسدی
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 9استادیار پژوهش مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران
 2دانشيار پژوهش مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران
 3استاد پژوهش ،مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،تهران
 4دانشيار پژوهش مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی استان مازندران
(تاریخ دریافت9314/9/91 :؛ تاریخ پذیرش)9314/1/22 :

چكیده
گونۀ پده بهدليل سازگاری در شرایط اكولوژیکی مختلف و دگرگشن بودن ،میتواند نهالهای بذری باا تناوژ ژنتيکای
باال توليد كند كه در فرایندهای انتخاا درتتاان برتار ،دور گياریهاای باين و درونگوناهای و در نهایات تکیيار
ژنوتيپهای مطلو به لحاظ كمی و كيفی نقش مهمی دارد .این بررسای باا هادو تولياد نهاالهاای باذری حاصال
درتتان برتر گونۀ پده و ارزیابی ویژگیهای رویشی آنها در باين و مياان درتتاان جواماع طبيعای و در مرحلاۀ بعاد
انتخا ژنوتيپهایی كه رشد مطلوبی در سالهای اولياه رویاش دارناد ،انجااف گرفات 21 .درتات ماادری از سايزده
رویشگاه مختلف كشور انتخا و از بذر آنها نهال توليد شد 9190 .اصله نهالهای باذری در ایساتگاه تحقيقاات البارز
كرج وابسته به مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع كشور كاشته شد و ویژگایهاای رویشای آنهاا باهمادت ساه ساال
( )9310-9312بررسی شد .ویژگیهای كمی شامل درصد زندهمانی ،قطر در ارتفااژ  30ساانتیمتاری بااالی زماين،
ارتفاژ و ویژگیهای كيفی شامل تعداد شاته ،زاویۀ شاته با تنۀ اصلی و شکل ساقه ثبت گردید .نتاای نشاان داد كاه
ژنوتيپهای بذری درتتان رویشگاههای مختلف پده به لحاظ صفات رویشی كمی و كيفی اتتالو معنیداری داشتند.
در پایان سال سوف پس از كاشت ،ميانگين رشد قطری ژنوتيپهای بذری درتتان رویشگاههای كرماان ،تجيار و نياز
رشد ارتفاعی ژنوتيپهای با مبدأ كرمان ،تجير ،اهواز و زابل نسبت به ساایر ژنوتياپهاا از بيشاترین رشاد برتاوردار
بودند .در نهایت تعدادی از ژنوتيپهایی كه رشد كمی و كيفی مناسبی داشتند ،انتخاا شادند تاا در مرحلاه بعادی
تحقيقات اصالحی بهكار روند.
واژههای کلیدی :پده ،درتتان برتر ،نهالهای بذری ،ویژگیهای رویشی.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس02232223044 :

ایميلcalagari@rifr-ac.ir :
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ویژگیهای رویشی نهالهای بذری حاصل از درتتان برتر گونۀ پده در...

مقدمه و هدف
گونههای مختلف جنس صنوبر بهدليال دگرگشان
بودن و هتروزیگوسيتی نهالهای حاصل از باذور آنهاا،
تنوژ ژنتيکی باالیی دارند .این درتتان با تولياد باذور
زیاد و پراكندگی و گسترش توسط باد میتوانند تناوژ
ژنتيکی تود را در دامنۀ جغرافيایی وسايعی گساترش
دهناد .همااين اماار محققااان را ملازف ماایكنااد تااا بااا
جمعآوری بذور از درتتان مناطق مختلف جغرافياایی
و كشت آنها بتوانند ژنوتيپهای مطلو از نظر تولياد
كمی و كيفی چو  ،مقاومت در برابار عوامال زناده و
تنشهای محيطی را انتخا كنند.
تقليل سطح تنوژ ژنتيکی صنوبرها بهدليال تکیيار
غيرجنسی (قلمه یا ریشاهجاوش) تاوجيهی بار اداماۀ
فعاليت های اصالحی و استفاده از بذور آنهاا در تکیيار
است (اسدی و همکاران .)9334 ،فقدان شرایط تکیير
جنسی درتتان سفيد پلات ( )P. caspicaشاامل ناور
الزف ،تاک مناسب و رطوبت كافی بهطور تاوأف سابب
شده كه اندک بذرهای سبزشاده نتوانناد باه درتتاان
بالغ تبدیل شده و در همان مراحل اوليه حذو شاوند.
بهدليل كمبود تولياد میال جنسای در طبيعات ،ایان
درتتان تنوژ ژنتيکی كافی ندارند و ضامن حساسايت
به تنش های محيطی ،امکان افزایش عملکرد از طریاق
انتخا كلن های موجود در آنها وجود ندارد (اسادی و
ميرزایی ندوشن.)9310 ،
با توجه به اینکه مناطق وسيعی از كشور را مناطق
گرف و تشك با تاک شاور و قلياا تشاکيل مایدهاد،
استفاده از كلنهایی از صنوبر كه با وجود مقاومات باه
شرایط محيطی بتوانند بهعنوان زراعات چاو باهكاار
روند ،اهميت زیادی دارد .معرفی ارقاف مقاوف ،سازگار و
پرمحصول صنوبر در مناطق تشك و گرمسيری یکای
راههای افزایش توليد چاو و ایجااد اشاتغال در ایان
مناطق است .گونۀ پده از درتتان بومی ایران با دامناۀ
وسيع اكولوژیکی است .بهدليل ویژگیهای بسيار تو
این گونه تالقیهای بينگونهای متعددی انجاف گرفتاه
تا این ویژگیها را به ساایر گوناههاای جانس صانوبر

منتقل كنند .در سطح بينالملل تالشهایی باهمنظاور
استفاده از صفات مطلو تحمل به شاوری و تشاکی
صاااورت گرفتاااه اسااات ( ;Singh et al., 2002
 .)Rottenberg et al., 2000از آنجاكه آ وهوای كارۀ
زمين رو به گارف شادن اسات ،گوناههاایی كاه دارای
تحمل نسبی به گرما باشند ،مورد توجه ویژه تواهناد
بود .به همين دليل این گونه ماورد توجاه بساياری از
محققان قرار گرفته است تا ویژگی تحمل باه گرماا در
آن بررسای و اساتفاده شاود ( ;Grover et al., 2000
.)Wang et al., 2003
فرایند اصالح و بومیسازی جانس صانوبر طاوری
اساات كااه محققااان را قااادر ماایسااازد تااا بااا ایجاااد
فنوتيپهای جدید بتوانند عالوهبر افازایش عملکارد و
توليد كمی ،بر تغييرات شرایط محيطای فاا ق آیناد و
سازگاری گونهها را حفظ كنند (.)Arens et al., 1998
یکی از اهداو برنامههای اصالحی و توليد كلن ،ایجااد
ژنوتيپهای با تنوژ ژنی باال بهمنظور كاهش تطرهای
حاصل از كشت در شرایط آ وهوایی مختلاف و آفاات
و بيماریهاست ( .)Roberds and Bishir, 1997توليد
كلاانهااای جدیااد مااا را در ایجاااد صاانوبركاریهااای
چندكشتی با كلنهای مختلف بهجای تككشتی یاری
تواهد كرد (.)Foster et al., 1998
یکی از مراحل اساسای در تولياد كلانهاای برتار،
انتخا والادین یاا درتتاان ماادری مناساب از باين
والدین متعدد است .این انتخا را مایتاوان از طریاق
ارزیابی درتتان والد حاصل از تاودههاای مختلاف یاا
ارزیابی نتاج حاصل از ژنوتيپهاای باذری آنهاا انجااف
داد .در این زمينه در اساتان گاانساو چاين انتخاا
درتتااان برتاار پااده طاای سااه مرحلااۀ گاازینش بااه
ژنوتيپهای برتری منجر شد كه دارای مشخصاههاای
كمی مانند توانمندی رشد و نيز مشخصههاای كيفای
ماننااد شااکل اسااتوانهای تنااه ،مقاوماات بااه آفااات و
بيماااریهااا بااودهانااد ( .)Shiji et al., 1996اصااالح
گونههای صنوبر در شمال امریکا در اصل با هدو تهيۀ
مااواد اوليااه باارای صاانایع تمياار و كاغااذ و بااا گون اۀ
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 P. deltoidesشروژ شد .با گذشات زماان اساتفاده از
گونههای صنوبر عالوهبر توليد مواد سلولزی باهعناوان
گياهپاالیی و كاربردهاای زیساتمحيطای نياز توساعه
یافت (.)Richardson et al., 2007
عمليااات اصااالحی در كاناااادا روی گونااههاااای
بااومی ماننااد ،P. balsamifera ،P. angostifolia
،P.
tremuloides ،P.
grandidentata
 P. trichocarpaو  P. deltoidesشروژ شاد .آنهاا باا
ایجاد هيبریدهای نسل اول ( )F1و سپس ارزیابیهاای
رشد و سازگاری ،كلنهایی را معرفای كردناد .ارزیاابی
نهالهای بذری نسل اول كه به لحاظ فنوتيپی برتاری
باالیی داشتند ،در مزرعه صفات رشد ،تحمل به سارما،
شکل تاج و ساقه ،تحمل در برابر آفات و بيمااریهاا و
كيفيت چو بررسی شدند (.)Perinet, 2007
در اروپا از تشکيل كميسيون بينالمللی صانوبر در
سال  9141تاالشهاای زیاادی در راساتای مادیریت
منابع ژنتيکی انجاف گرفت .با توسعۀ كلنهاای تجااری
جدیااد عمليااات اصااالحی و ژنتيکاای بااا روشهااای
مولکااولی توسااعه یافاات .در حااال حاضاار مطالعااه و
حفاظت از گونۀ  P. nigra L.زیر نظار شابکۀ ژنتياك
جنگاال اروپااا در قالااب پااروژههااای متعاادد در دساات
اجراسااات ( .)Bordacs, 2002در فرانساااه اصاااالح
گونههای صنوبر با توسعۀ صنعت تميار و كاغاذ آغااز
شد و حفاظت و بومیسازی گونههای مختلاف صانوبر
به ایجاد بيش از  20نهالستان تجااری از  21كولتياوار
صاانوبر اصااالحشااده از دور هااای  Triplo ، I-214و
 I-45/51با مبدأ ایتاليا انجاميد ( .)Paillassa, 2004در
بلژیك نيز اصالح گونۀ دور  P. xgenerosaبا هادو
انتخا كلنهایی كه از نظر ریشهزایی ،عملکرد تولياد،
شااکل ساااقه ،سااازگاری بااه فتوپریودیساام ،سااازگاری
اقليمی و تاک و نيز مقاومات باه آفاات و بيمااریهاا
برتاااااری داشاااااته باشاااااند ،انجااااااف گرفااااات
(.)Steenackers, et al., 1996
برنامۀ حفاظات و باومیساازی جانس صانوبر در
آلمان از سال  9143توسط مؤسسۀ ژنتياك جنگال و
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اصالح درتتان جنگلای و از ساال  9111در ایساتگاه
تحقيقاااات جنگااال در هاااانمونااادن شاااروژ شاااد
( .)Mohrdiek, 1979ابتدا فنوتيپهای برتر گونههاای
صنوبر شامل ،P. alba ،P. tremuloides ،P. termula
 P. x canescensو  P. grandidentataاز تاودههاای
طبيعاای و درتتااان كاشااتهشااده از سرتاساار آلمااان
جمعآوری شد و تالقای باين دو گوناۀ  P. termulaو
 P. tremuloidesبا هدو دستيابی به نتاج برتر در ميان
هيبریدها انجاف گرفت (.)Wolf and Brandt, 1995
هاادو ایاان تحقيااق توليااد نهااالهااای بااذری
حاصاااال درتتااااان برترگوناا اۀ پااااده و ارزیااااابی
ویژگاایهااای رویشاای آنهااا در بااين و ميااان درتتااان
جوامااااع طبيعاااای و در مرحلاا اۀ بعااااد انتخااااا
ژنوتيااپهااایی كااه براساااس صاافات رویشاای در سااه
سااال اول رشااد مناسااب تشااخيی داده ماایشااوند،
اساات .در نهایاات ماایتااوان ژنوتيااپهااای مطلااو را
براساااس معيارهااایی ماننااد داشااتن رشااد قااوی
بهویژه در چند سال اول رشد انتخا كرد.
مواد و روشها
معرفی منطقه

محاال اجاارای طاارح در ایسااتگاه تحقيقااات الباارز
كااارج واقاااع در جناااو شاااهر كااارج در حااادود 1
كيلااومتری از مركااز شااهر اساات .عاارج جغرافيااایی
 31درجااه و  43دقيقااۀ شاامالی ،طااول جغرافيااایی
 10درجااه و  14دقيقااۀ شاارقی و ارتفاااژ از سااطح
دریااا  9300متاار اساات .ميااانگين بارناادگی ساااليانه
 210ميلااایمتااار ،مياااانگين دماااا  93/1درجاااه
سانتیگراد ،حاداقل مطلاق دماا  -29/1ساانتیگاراد،
حداكیر مطلاق دماا  49درجاه ساانتیگاراد و طبقاۀ
آ وهاااوایی باااا روش آمبااارژه نيماااهتشاااك باااا
زمسااتانهااای معتاادل تااا ساارد اساات .هاادایت
الکتریکی تاک كمتار از یاك دسایزیمانس بار متار
و اسيدیتۀ تاک نيز  1/3است.
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اتتالفاتی را نشان دهند .به همين دليل موقعيات آ
و هوایی و رویشگاههای درتتان از نظر طاول و عارج
جغرافيااایی از شاارقیتاارین ناحيااۀ كشااور (زاباال و
ساارتس) تااا نااواحی مركاازی و جنااوبی ثباات شااد
(جدول .)9

شیوة اجرای پژوهش

برای انتخا درتتان برتر بهلحاظ فنوتيپی ،ساعی
شد رویشگاههایی بررسی شوند كه درتتاان عاالوهبار
وضعيت مطلو رویشی ،بهلحاظ آ وهوا ،اقليم ،طاول
و عرج جغرافيایی وارتفاژ از ساطح دریاا باا یکادیگر

جدول  -9ویژگی جغرافيایی و آ وهوایی درتتان مادری پده
ناف رویشگاه
درتت مادری
توزستان-حميدیه
توزستان-گتوند
توزستان-دزفول
توزستان-اهواز
سمنان-گرمسار
تراسان-سرتس
گلستان-داشلیبرون
كرمان-بافت
سيستان-زابل
تهران-تجير
لرستان-معموالن
اصفهان-ناژوان
گيالن-منجيل

تعداد پایه
درتت
2
1
2
9
2
3
2
9
9
2
4
2
2

طول
جغرافيایی
شرقی

عرج
جغرافيایی
شمالی

ْ43
ْ43
ْ43
ْ43
ْ12
ْ29
ْ14
ْ12
ْ29
ْ19
ْ41
ْ19
ْ41

ْ39
ْ32
ْ32
ْ39
ْ31
ْ32
ْ31
ْ23
ْ30
ْ31
ْ33
ْ32
ْ32

َ21
َ10
َ20
َ40
َ21
َ90
َ12
َ41
َ33
َ41
َ12
َ33
َ22

شاتونهای حاوی كپسولهای بذر درتتان پاده از
نيمۀ اول اردیبهشت تا اواتر ترداد بهتنااو درتتاان
جمعآوری و داتل نایلونهای پالساتيکی در دماای 4
درجۀ سانتیگراد تا زمان كاشات نگهاداری شادند .در
اواسط اردیبهشت بذرهای جمعآوریشدۀ درتتاان باا
مبدأهای جغرافياایی مختلاف ،در داتال گلادانهاای
پالستيکی به قطر و ارتفاژ  91سانتیمتر حاوی ماساۀ
بادی در داتال گلخاناه مركاز تحقيقاات البارز كارج
وابسته به مؤسسۀ تحقيقات جنگلهاا و مراتاع كشاور
كاشته شدند .در هار گلادان  900باذر كاشاته شاد و
برای هر منطقاه ایان كاار در  1تکارار انجااف گرفات.
گلدانها داتال تشاتكهاای آ قارار داده شادند تاا

َ30
َ01
َ91
َ20
َ93
َ91
َ42
َ13
َ10
َ31
َ21
َ33
َ40

ارتفاژ
از سطح دریا
(متر)

ميانگين بارندگی
ساالنه
(ميلیمتر)

ميانگين دمای
ساالنه
(سانتیگراد)

10
10
33
93
9000
220
10
9310
330
9320
131
9200
300

914/1
211/1
444/3
320
904
203/3
209/1
943/9
21/4
239/1
311/1
923/3
912/4

24/2
24/3
24
21/3
93/1
91/2
91/9
92/9
22/2
91/2
23/3
92/2
91/3

رطوبت تاک بهطور كامل حفظ شود .گلدانها تاا آرر
در گلخانااه در دمااای  90-91درجااۀ سااانتیگااراد
نگهداری شدند و در طی این مدت درصاد جواناهزنای
بذرها با شمارش تعاداد باذرهای جواناه زده محاسابه
شد .در اواتر آرر نهالهاا در گلادانهاای پالساتيکی
حاوی ماسۀ بادی ،تاک رس و پيت مااس باه نسابت
 9:2:3بازكاشت و تا اواتر فروردین تا زمان انتقاال باه
زمين در گلخانه نگهداری شدند.
در آتر فروردین ماه سال بعد نهالهاای باذری در
فواصل  2×9متر (فاصلۀ باين ردیاف  2متار و فاصالۀ
داتل ردیف  9متار) در زماين كشات شاد .عملياات
نگهداری شاامل آبيااری ،وجاين و پاكتراشای عرصاه
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بهطور منظم هر سال انجاف گرفت .در پایان فصل رشد
در اواتر پایيز ثبت ویژگایهاای كمای شاامل درصاد
زندهمانی ،قطر در ارتفااژ  30ساانتیمتاری از زماين،
ارتفاژ ،تعداد شاتههای بلندتر از  10سانتیمتر ،طاول
و ویژگیهای كيفی شامل متوسط زاویۀ شاته با تناۀ
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اصالی (انادازهگياری زاویاۀ ساه شااتۀ بلناادتر از 10
سانتیمتر در سه جهت مختلف) و شکل ساقه مطاابق
جدول  2طی سه سال متاوالی ( )9310-9312انجااف
گرفت.

جدول  -2شکل كيفی زاویۀ شاته با تنۀ اصلی و شکل ساقۀ ژنوتيپهای بذری پده ()FAO, 1998
زاویۀ شاته با تنۀ اصلی

شکل كيفی ساقه

بسته (كمتر از  30درجه)
كمی بسته تا باز ( 39-41درجه)
باز ( 42-20درجه)
تيلی باز (بيشتر از  20درجه)

صاو و مستقيم
كمی تميده
تميده
تيلی تميده
چندشاته یا چنگالی

دادههای حاصال از انادازهگياری كلياۀ صافات باا
استفاده از تجزیۀ واریانس یکطرفاه باا نارفافازار SAS
تجزیهوتحليل شد .آزمون مقایسۀ ميانگينها براسااس
دادههای رویشی مربوط به ژنوتياپهاای هار درتات
بهروش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال 1
درصد انجاف گرفات .همچناين نمودارهاای مرباوط باا
نرفافزار  Excelترسيم شد.
نتایج
نتایج ویژگیهای کمی و کیفی نهالهای بذری در
سال اول رویش

نتای ویژگیهای كمی و كيفای نهاالهاای باذری
نشان داد كه از مجموژ  9190نهال كاشتهشده ،از 21
درتت پده 9312 ،نهال استقرار كامل یافت .همچنين
محاسبۀ درصاد زنادهماانی نهاالهاا برحساب مبادأ
جغرافيایی درتتان مادری نشان داد كه برای درتتاان
اغلب رویشگاهها بيش از  30درصد نهالها در انتهاای
دورۀ رویش سال اول بعاد از كاشات اساتقرار یافتاه و
ادامۀ رشد دادهاند (جدول .)3
نتااای تجزیااۀ واریااانس ویژگاایهااای رویشاای
ژنوتيپهاای باذری حاصال از درتتاان باا مبادأهای

نمایۀ كيفی
9
2
3
4
1

مختلف جغرافيایی در پایان ساال اول پاس از كاشات
نشان داد كه در مؤلفههاای انادازهگياریشاده تفااوت
معنیداری بين نهالهای باذری درتتاان در ساطح 9
درصااد وجااود دارد (جاادول  .)4مقایسااۀ ميااانگين
ویژگیهای رویشی با استفاده از آزماون چنددامناهای
دانکن نشان داد كه ژنوتيپهاای باا مبادأ جغرافياایی
تجير ،اهواز و زابل بهترتيب باا  9/33 ، 9/31و 9/31
سانتیمتار قطار و باا  9/31 ،9/21و  9/1متار ارتفااژ
دارای بيشترین مقدار قطر و ارتفاژ بودند (جدول .)1
بيشترین تعداد شاتۀ بلندتر از نيم متر نيز مرباوط
به رویشگاههای لرستان ،سرتس و گرمسار باهترتياب
با  3 ،4و  3شاته در هر نهال بودناد .كمتارین تعاداد
شاته نيز مربوط به رویشگاه كرمان با یاك شااته در
هر نهال بود (جدول  .)1زاویۀ شاته با تنۀ اصالی كاه
در پایان سال اول رشد كاامالا قابال تشاخيی اسات،
شکل باز یا بسته بودن تااج را نشاان مایدهاد .نتاای
اندازهگيری و محاسبۀ مياانگين زاویاۀ شااته باا تناۀ
اصلی نشان داد كه ژنوتيپهای كليۀ رویشگاهها دارای
زاویااهای بااين  31-43درجااه بودنااد كااه براساااس
گروهبندی مندرج در جدول  2در گروه تاج كمی بسته
تا باز قارار مایگيرناد .شاکل سااقه نقاش مهمای در
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كيفيت تنۀ درتتان و ارزش صنعتی چو دارد .شاکل
ساقه در ژنوتيپهای رویشگاههاای مختلاف ،متفااوت
بود .بهطوریكه ژنوتيپهای رویشگاههای كرمان ،زابل،
تجير ،گلساتان و اهاواز دارای مياانگين شاکل سااقۀ

كمی تميده و بقياۀ رویشاگاههاا دارای شاکل سااقه
تميده بودند (جادول  .)1باا ایان حاال در بعاای از
ژنوتيپهاای درتتاان مختلاف شاکل سااقه صااو و
مستقيم نيز مشاهده شد.

جدول  -3درصد زندهمانی نهالهای كاشتهشده در تزانۀ آزمایشی كرج در سال اول كاشت ()9310
مبدأ
درتت مادری

شکل كيفی
ساقۀ درتت
مادری

درصد قوۀ ناميه
بذر

تعداد نهالهای
كاشتهشده

تعداد نهالهای
باقیمانده

درصد زندهمانی
نهال

توزستان-حميدیه
توزستان-دزفول
توزستان-گتوند
توزستان-اهواز
اصفهان
گيالن-منجيل
كرمان
تجير
لرستان
سمنان-گرمسار
گلستان
تراسان
زابل

تميده
تميده
تميده
تميده
تميده
تميده
كمی تميده
تميده
تميده
تميده
تميده
تميده
كمی تميده

11
11
11
13
13
12
13
13
11
11
12
13
11

30
922
301
12
11
11
30
900
291
991
19
941
41

21
901
212
12
21
33
24
11
939
19
24
992
44

34
31
33
900
31
13
30
11
33
13
10
30
13

جدول  -4نتای تجزیۀ واریانس ویژگیهای رویشی نهالهای بذری حاصل
از درتتان مختلف پده در تزانۀ آزمایشی در سال اول كاشت ()9310
منابع تغييرات

بين درتتان مادری
درون نهالها (تطا)

درجۀ
آزادی

قطر

ارتفاژ

تعداد شاتۀ بلندتر
از  0/1متر

زاویۀ شاته با
تنۀ اصلی

شکل ساقه

23
9234

**0/143
0/903
22

**2/12
0/011
20/1

**41
3/11
13/1

**9913
922
23/9

**2/04
0/10
21/1

92
9210

**

**

**

**

ضریب تغييرات
بين رویشگاهها
درون نهالها (تطا)

ميانگين مربعات

ضریب تغييرات

9/21
0/991
22/1

* :معنیدار در سطح  1درصد  : ،معنیدار در سطح  9درصد
**

3/42
0/991
22/3

**

13/1
4/4
11/2

9141
934/1
21

2/41
0/12
23/9
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جدول  -1مقایسۀ ميانگين ویژگیهای رویشی نهالهای بذری حاصل از رویشگاههای مختلف درتتان پده
در تزانه آزمایشی كرج با آزمون چنددامنهای دانکن (یكسال پس از كاشت)
رویشگاه درتت
مادری

تعداد
درتت

تعداد
نهال

قطر
(سانتیمتر)

ارتفاژ
(متر)

تعداد شاتۀ
بلندتر از 0/1
متر

زاویۀ شاته با
تنۀ اصلی
(درجه)

شکل ساقه

توزستان-حميدیه

2

21

9/3abc

9/13cd

2/1bcde

44/3a

2/3a

توزستان-گتوند

1

232

9/21cd

9/19de

2/3bcd

40/2bcd

2/2abc

توزستان-دزفول

2

999

9/32ab

9/22bc

2/4cdef

43/4ab

2/1bc

توزستان-اهواز

9

14

9/33ab

9/31a

9/3f

44/2a

2/42bcde

سمنان-گرمسار

2

901

9/02e

9/91g

3/3ab

32/1d

2/3a

تراسان-سرتس

3

932

d

ef

b

d

گلستان-داشلیبرون

2

21

abc

9/39

كرمان

9

21

abc

9/39

سيستان-زابل

9

44

abc

9/31

تهران-تجير

2

11

a

لرستان

4

203

bcd

9/22

9/93

9/31

9/41

bc

9/23

bc

9/23

b

9/10

bc
f

9/21

9/31

3/9

ef
g

2

9

bc
f

3

9/1

a

3/3

32/1

abc

49/1

abc

49/3

ab
ab

44

43/4

cd

43

abc

2/ 2

e

2/2

bcde
cde

2/41

2/31

de

2/3

abc

2/ 2

اصفهان

2

13

9/32abc

9/1de

2/91def

31/3bcd

2/2abc

گيالن-منجيل

2

33

0/13f

9/03g

2/1bc

21/1e

2/1ab

حروو متفاوت بيانگر وجود تفاوت معنیدار در سطح  1درصد احتمال است.

نتایج رشد قطری و ارتفاعی ژنوتیپهای بذری در
سالهای دوم و سوم رویش

نتای اندازهگيری ویژگیهای رویشی در سالهاای
دوف و سوف رویش نشان داد كه از مجموژ  9312نهال
باااقیمانااده از  21درتاات مااادری پااده 9932 ،نهااال
اسااتقرار كاماال یافتااهانااد .همچنااين محاساابۀ درصااد
زندهمانی نهاالهاا نشاان داد كاه بايش از  10درصاد
نهالهای باقیمانده در ساال اول ،در ساالهاای دوف و
سوف نيز زندهمانی داشتهاند.
تجزیۀ واریانس رشد قطری و ارتفاعی ژنوتيپهاای
بذری حاصل از بين درتتاان ماادری مختلاف و باين
مباادأهای جغرافيااایی مختلااف (رویشااگاههااا) تفاااوت
معنایداری را در سااطح  9درصاد در طاای ساالهااای

 9319و  9312نشان داد (جدول .)2
مقایسۀ ميانگين رشاد قطاری و ارتفااعی در باين
ژنوتيااپهااای رویشااگاههااای مختلااف نشااان داد كااه
ژنوتيااپهااای دو رویشااگاه كرمااان و تجياار وضااعيت
رویشی مطلوبی داشتند و در گاروه اول قارار گرفتناد،
بهطوریكه ميانگين رشد قطری طی سالهاای 9319
و  9312برای رویشگاه كرماان باهترتياب  3/9و 4/22
سانتیمتر و رشد ارتفاعی نيز بهترتيب  2/1و  4/9متار
بوده است .همچنين مياانگين رشاد قطاری رویشاگاه
تجياار طاای ایاان دو سااال بااهترتيااب  3/9و 4/19
سااانتیمتاار و رشااد ارتفاااعی نيااز  2/2و  4/9متاار
بوده است (جدول .)1
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جدول  -2نتای تجزیۀ واریانس ویژگیهای رویشی نهالهای بذری حاصل از درتتان مختلف پده و مبدأهای جغرافيایی در
تزانۀ آزمایشی كرج (سالهای  9319و )9312
منابع
تغييرات
ميان درتتان
بين درتتان

درجۀ
آزادی

ميانگين مربعات 9319
قطر

**2/44
0/40
22/1

23
111

ضریب تغييرات
ميان رویشگاهها
بين رویشگاهها

ارتفاژ
**

9/34
0/91
91/3

**

92
9099

**

2/13
0/44
23/1

ضریب تغييرات

9/923
0/22
91/4

ميانگين مربعات 9312
ارتفاژ

قطر

**

**

1/03
0/21
94/2

1/14
0/19
29/1

**

**

92
0/33
91/1

3/34
0/12
22/2

* :معنیدار در سطح  1درصد  : ،معنیدار در سطح  9درصد
**

جدول  -1مقایسۀ ميانگين ویژگیهای رویشی نهالهای بذری حاصل از رویشگاههای مختلف درتتان پده در تزانۀ آزمایشی
كرج با آزمون چنددامنهای دانکن (زمستان سال  9319تا )9312
رویشگاه درتت مادری

تعداد درتت والد

توزستان-حميدیه

2
1
2
9
2
3
2
9
9
2
4
2
2

توزستان-گتوند
توزستان-دزفول
توزستان-اهواز
سمنان-گرمسار
تراسان-سرتس
گلستان
كرمان
سيستان-زابل
تهران-تجير
لرستان
اصفهان
گيالن-منجيل

سال 9312

سال 9319
قطر (سانتیمتر)

ارتفاژ (متر)

قطر (سانتیمتر)

ارتفاژ (متر)

2/11ab
2/3cd
2/12cd
2/32cd
2/31abc
2/22d
2/32bc
3/9a
2/31bc
3/9a
2/39cd
2/14cd
2/31e

2/1bc
2/3cde
2/1bc
2/3cde
2/4cd
2/1bc
2/4cd
2/1a
2/1bc
2/2ab
2/4cd
2/3cde
2/2de

3/14cde
3/12cde
3/13ef
4/92cd
3/43f
3/3de
4/22bc
4/22a
4/0cde
4/19ab
3/21ef
4/93cd
3/92fg

3/2de
3/ 3d
3/2c
3/1ab
2/ 1f
3/2c
3/3bc
4/9a
3/1ab
4/9a
3/0ef
3/3bc
2/1ef

حروو متفاوت بيانگر وجود تفاوت معنیدار در سطح  1درصد احتمال است.

روند رشد قطری و ارتفاعی طی ساه ساال متاوالی
پس از كاشت ( )9310-9312نشان میدهد كه رشاد
ژنوتيپهای درتتان رویشگاههای مختلف را مایتاوان
به سه گروه تقسيم كرد .در گاروه اول مياانگين رشاد

قطری و ارتفاعی ژنوتياپهاای برتای از رویشاگاههاا
مانند كرماان و تجيار دارای روناد افزایشای مانظم و
یکنواتت است بهطوریكه ژنوتيپهای این رویشگاهها
از ابتدای انتقال به عرصه روند افزایش رویشی مطلوبی
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داشااتند و در گااروه اول قاارار گرفتنااد .گااروه دوف
ژنوتيپهای درتتان رویشگاههایی هستند كه در سال
اول پس از كاشت رشد قطری و ارتفاعی توبی داشاته
و در سالهای دوف و سوف پس از كاشت روند رشد كم
شده است .بهطور میال رویشگاه زابل و اهواز باا رشاد
قطااری بااهترتيااب  9/31و  9/33سااانتیمتاار و رشااد
ارتفاعی  9/10و  9/31متر در سال اول رشد در گاروه
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اول قرار داشتند ،ولای در پایاان ساال ساوف در گاروه
پااایينتااری قاارار گرفتنااد .گااروه سااوف ژنوتيااپهااای
رویشگاههایی هستند كه در سالهای اول تا سوف پاس
از كاشت ،رشد قطری و ارتفاعی مطلوبی در مقایسه باا
سااایر درتتااان مااادری رویشااگاههااا نداشااتند كااه
ژنوتيپهای درتتان ماادری رویشاگاههاای منجيال و
گرمسار جز این دسته بودند (شکلهای  9و.)2

شکل  -9ميانگين رشد قطری ژنوتيپهای بذری از رویشگاههای مختلف طی سه سال متوالی ()9312-9310

شکل  -2ميانگين رشد ارتفاعی ژنوتيپهای بذری از رویشگاههای مختلف طی سه سال متوالی ()9312-9310
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بحث
در برنامۀ اصالحی درتتان جنگلی اولاين مرحلاه،
انتخا درتتان برتر 9بهلحااظ فناوتيپی از تاودههاای
طبيعی است .تنوژ ویژگیهای محيطی مانند آ وهوا،
تاک ،اقليم و تغييرات جغرافيایی از مهمتارین عوامال
تنوژ در درون و بين جمعيتها هستند .باا اساتفاده از
این تغييرات محيطی انتخا درتتاان برتار از داتال
تودههاای درتتای ميسار مایشاود .پاس از انتخاا
درتتان برتر ارزیابی نتاج حاصل از توليد میل جنسای
یا ژنوتيپهاای حاصال از ایان درتتاان در عرصاه باا
استفاده از متغيرهای كمی و كيفی است .آزماون نتااج
حاصل از درتتان برتر در اغلاب گوناههاا باهتصاو
درتتان دوپایه و دگرگشن مانند جنس صانوبر و بياد
به گزینش ژنوتياپهاا یاا كلانهاای مطلاوبی منجار
میشود كه قابليت توانمندی در ميزان عملکرد تولياد
چو  ،توليد جست و تجدید كناده ،شاکل اساتوانهای
تنه ،تکیير غيرجنسی از طریق قلمه و مقاومت در برابر
آفات و بيماریها را دارناد .درتتاان انتخاا شاده در
مرحلۀ نهایی میتوانناد باهعناوان درتتاان نخباه 2در
عمليات دور گيری یا بهعنوان باغ بذر استفاده شاوند
( .)Shiji et al., 1996در تماایز گوناههاای صانوبر در
جوامع طبيعی مهاجرت از طریاق گارده و باذر نقاش
مهمی دارد ،انتخا طبيعی نيز بر روی این جمعيتها
عمل كرده و آنها را به شرایط محيطی منطقه ساازگار
كاارده و در نهایاات ساابب تغيياار در ساااتتار ژنتيکاای
درتتان در رویشگاههای مختلف شاده اسات .در ایان
زمينه Dunlap et al. (1995) ،تغييرات ژنتيکی گوناه
صنوبر  P. trichocarpaرا تحت تأثير عوامل محيطای
و جغرافيایی تأیيد میكناد .واكانش درتتاان پاده در
رویشگاههای مختلاف كشاور باه رژیامهاای دماایی و
اقليمی ،تفاوتهای مورفولوژیکی را در شکل بار هاا،
شکل ساقه ،شکل تاج و نياز ميازان رشاد نشاان داده
است (كالگری و همکاران .)9331 ،متوسط درصد قوۀ
Plus trees
Elite trees

1
2

ناميۀ بذر در تماف درتتان بدون توجاه باه مبادأ آنهاا
تغييراتی نداشته و بذور بيش از  11درصد قاوۀ نامياه
داشتند .بيشتر بودن درصد قوۀ نامياۀ باذور مایتواناد
بهدليال گاردهافشاانی و پاذیرش گارده بادون مواناع
جغرافيایی و گاامتی باشاد كاه در گوناههاای صانوبر
بهراحتی انجاف گيرد .گزارشهای مربوط به تفاوتهای
فنوتيپی درونجمعيتی جنس صانوبر در ویژگایهاای
مورفولااوژیکی و توليااد میلاای كلاانهااای طبيعاای
دو گوناااۀ  P. tremuloidesو P. grandidentata
P.
 )Barnes,و گوناااااااۀ tremula
(1966
( )Farmer and Barnes, 1978نيز چنين تفاوتهاایی
را تأیيد میكند.
در تحقيق پايشرو ،در پایاان اولاين ساال رویاش
شکل ساقه ،تعداد شاتههای بلندتر از نيم متر و زاویاۀ
شاته با تنۀ اصلی كه در واقع شکل تنه و شااتههاای
اصاالی كااامالا نمایااان اساات ،تفاااوت معناایداری را در
سااطح 9درصااد احتمااال در بااين درتتااان مااادری و
رویشااگاههااا نشااان داد .ارزیااابی ایاان صاافات كيفاای
بااهمنظااور انتخااا ژنوتيااپهااای برتاار در گونااههااای
( P. euphraticaكالگاااری و همکااااران )9331 ،و
 )Paillassa, 2004( P. deltoidesو گوناااههاااای
 P. deltoidesو )Perinet, 2007( P. trichocarpa
نيز گزارش شده است .یافتههای حاصل نشان داد كاه
ژنوتيپهای بذری حاصل از درتتان باا مبادأ تجيار،
گلسااتان ،زاباال و كرمااان بهتاارین شااکل ساااقه را در
مقایسه با سایر درتتان داشتند .نتای بررسی كالگری
و همکااران در مااورد شاکل تاااج و شاکل تنااه در 20
رویشگاه اصلی نشان داد كه درتتان رویشاگاه كرماان
دارای شااکل تاااج و تنااه بهتااری نساابت بااه سااایر
رویشگاهها بوده اسات (كالگاری و همکااران.)9331 ،
بنابراین پيدایش ایان صافت كيفای در ژنوتياپهاای
بذری این درتتان میتواند یك ویژگی ژنتيکای باشاد
كه به نتاج منتقل شده است.
تعداد شاته و زاویۀ شاتهها با تنۀ اصلی از صافات
مهم كيفی درتتاان بارای اساتفاده در صانایع چاو
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میباشند .درتتان پر شاته و با شاتههای باز معماوالا
از تقارن تاج و شاکل تناۀ كيفای كمتاری نسابت باه
درتتان با تنۀ كمشااته و شااتهبنادی بساته دارناد.
كمترین متوسط تعداد شاته مربوط باه ژنوتياپهاای
كرمان ،تجير و اهواز بود .از نظر زاویۀ شااته باا تناۀ
اصلی ،ژنوتيپهای حاصل از درتتان كليۀ رویشگاههاا
در گروه شاتۀ بساته تاا بااز قارار گرفتناد .باا اینکاه
وضعيت شاتهبندی در درتتان سریعالرشاد در چناد
سال اول رشاد نمایاان مایشاود ،تعاداد شااتههاا و
شاتهبندی در پن سال اول رشد بهطور دقيقتر قابال
تشخيی تواهد بود.
نتای این تحقيق نشاان داد كاه ژنوتياپهاای باذری
حاصل از درتتان رویشگاههای مختلف پاده باهلحااظ
صاافات رویشاای قطاار و ارتفاااژ اتااتالو معناایداری
داشتند .مقایسۀ مياانگين رشاد قطاری ژنوتياپهاای
بااذری حاصاال از درتتااان مااادری نشااان داد كااه
ژنوتيپهای با مبدأ جغرافيایی كرماان ،تجيار ،اهاواز،
گلستان و اصفهان با ميانگين رشاد قطاری بايش از 4
سانتیمتر در پایاان ساه ساال اول رشاد توانساتند از
بهترین نتاج باشند .همچنين مياانگين رشاد ارتفااعی
ژنوتيپهای بذری نشان داد كه ژنوتيپهاای باا مبادأ
كرمان و تجير با مياانگين ارتفااژ بايش از  4متار در
پایان سه سال اول رشد توانستند جاز بهتارین نتااج
باشاند .نتاای بررساای كالگاری و همکااران در مااورد
اناادازهگيااری مشخصااههااای رشااد قطااری و ارتفاااعی
درتتان پده در كلکسيونهای سه اساتان توزساتان،
اصفهان و كرج نشاان داد كاه درتتاان پاده باا مبادأ
جغرافيایی كرمان بهترین شرایط رشد كمی و كيفی را
داشااتند كااه ایاان مساائله ماایتوانااد توانمناادی ایاان
پروونانس را نسبت به ساایر پروونااسهاا اثباات كناد
(كالگری و همکاران.)9312 ،
در نهایاااات  32ژنوتيااااپ بااااذری از درتتااااان
رویشگاههای توزستان ،كرمان ،زابل ،تهران و گلستان
كه رشد كمی و كيفی مناسبی داشتند ،انتخا شادند
تا در برنامههای اصالحی مانند دور گيریهای بين و
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درونگونااهای بااهكااار رونااد .شااایان ركاار اساات ایاان
ژنوتيپهای برتر كه در این مرحله انتخاا شادهاناد،
باید در فاز بعدی از طریق قلمه تکیير شده و در قالاب
طرح آماری با والد ارزیابی شوند.
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Abstract
Because of adaptability to different ecological conditions, cross pollination and
heterozygosity, Populus euphratica has high genetic diversity. It could have an important role
in superior phenotypes selection, inter and intra specific hybridization processes. The aim of
this study was to identify and select the superior phenotypes of P. euphratica and seed
propagation for new genotypes and also select the elite genotypes by evaluation of growth
rate and stem form traits. A total of 29 superior trees from 13 natural stands were selected.
Seedlings were produced by seed culture in greenhouse condition. Evaluation of seedlings
was performed in a nursery of Karaj Research Station (RIFR) during 2011 to 2013.
Quantitative and qualitative characteristics including plant diameter, height, survival percent,
number of branches, stem form and branch angle with main stem were recorded. Analysis of
variance showed significant differences among the seedlings of superior phenotypes with
different habitats for quantitative and qualitative characters. Also Duncan multiple range test
showed the diameter progenies of the superior trees of Kerman and Khojir, also height
progenies of the Kerman, Khojir, Ahvaz and Zabol displayed the most growth values. Finally,
some of seedlings had a suitable qualitative and quantitative growth that can be used in next
phase study.
Keywords: Growth parameters, Populus euphratica, Seedling, Superior trees.
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